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االعتماد
اعتمد هذا المعيار من قبل هيئة تدابير الصحة النباتيةة فةي دورتهةا الرابعةة عشةرة فةي أبريل/نيسةان
.2019

مقدمة
النطاق
يوفر هذا المعيار إلى المنظمات الوطنية لوقاية النباتات توجيهات فنية بشأن تطبيق التبخيةر كتةدبير
للصةةحة النباتيةةة ،بمةةا يشةةمل المعالجةةات بواسةةطة المةةواد الكيميائيةةة التةةي تصةةل إلةةى السةةلعة المعينةةة
بشةةكلها الغةةازي .كمةةا يةةوفر هةةذا المعيةةار توجيهةةات إلةةى المنظمةةات الوطنيةةة لوقايةةة النباتةةات بشةةأن
لمزودي خدمة المعالجات باستخدام التبخير.
الترخيص
ّ
وال يقدّم هذا المعيار تفاصيل عن معالجات محددة بواسطة مواد تبخير معيّنة .أمةا اسةتخدام ظةروف
الجو المعدل حين ال يكون مقترنا ً بالتبخير فال يشكل جزءا ً من هذا المعيار.

المراجع
تشةةكل المعةةايير الدوليةةة لتةةدابير الصةةحة النباتيةةة مرجعةا ً لهةةذا المعيةةار .وإن المعةةايير الدوليةةة لتةةدابير
الصحة النباتية متاحة على البوابة الدولية للصحة النباتيةة علةى الموقةع https://www.ippc.int/core-

activities/standards-setting/ispms

توصييية ئي يية تييدابير الصييحة النباتييية رقييم  .2017 .03اسةةتبدال أو تقليةةل اسةةتخدام الميثيةةل برومايةةد
كتدبير للصحة النباتية .توصية صادرة عن هيئة تدابير الصحة النباتية .روما ،أمانة االتفاقية
الدوليةةةةةةةة لوقايةةةةةةةة النباتةةةةةةةات ،منظمةةةةةةةة األغذيةةةةةةةة والزراعةةةةةةةة .متاحةةةةةةةة علةةةةةةةى الموقةةةةةةةع
( https://www.ippc.int/en/publications/84230/تةةةةةم االطةةةةةالع عليهةةةةةا آخةةةةةر مةةةةةرة فةةةةةي 27
نوفمبر/تشرين الثاني .)2018

التعاريف
يمكن االطالع على تعاريف مصطلحات الصحة النباتية المستخدمة في هذا المعيار ،ضمن المعيةار
الدولي ( 5مسرد مصطلحات الصحة النباتية).

اإلطار العام للمتطلبات
يتعةةيّن علةةى المنظمةةات الوطنيةةة لوقايةةة النباتةةات أن تضةةمن التطبيةةق الفعةةال للتبخيةةر لكةةي تكةةون
البةةارامترات الحرجةةة علةةى المسةةتوى المطلةةوب فةةي أنحةةاء السةةلعة المعنيةةة كافةةة ،تحقيق ةا ً للفعاليةةة
المحددة.
ويجب استيفاء المتطلبات المتعلقة بتطبيق التبخيةر ،واسةتخدام معةدات التبخيةر وإجةراءات التبخيةر.
ويتوجةب تنفيةذ األنظمةة لمنةع إصةابة السةلعة الخاضةعة للتبخيةر باآلفةات أو تلوثهةا .وينبغةي اسةتيفاء
المتطلبات الخاصة بمسك السجالت وحفظ الوثائق لتمكين التدقيق أو التحقق أو التتبع.
في ما يلي وصف لمهام ومسؤوليات األطراف المشاركة فةي التبخيةر .وتقةدم الوثيقةة إرشةادات إلةى
المنظمات الوطنية لوقاية النباتات بشأن مسؤوليات الترخيص لمزودي خدمة المعالجةات ورصةدهم
وإخضاعهم للتدقيق.
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الخلفية
يهةةدف هةةذا المعيةةار إلةةى تةةوفير متطلبةةات عامةةة لتطبيةةق التبخيةةر كتةةدبير للصةةحة النباتيةةة ،وال سةةيما
بالنسبة إلى المعالجات المعتمدة بموجب المعيار الةدولي رقةم ( 28معةامالت الصةحة النباتيةة لتفةات
الخاضعة لقواعد الحجر الزراعي).
وقد اعتمةد المعيةار الةدولي رقةم  28للمواءمةة بةين معالجةات الصةحة النباتيةة علةى نطةاق واسةع مةن
الظروف ،ولتعزيز االعتراف المتبادل بفعالية المعالجة من قبل المنظمات الوطنية لوقايةة النباتةات،
األمر الةذي مةن شةأنه تيسةير التجةارة .ويقةدم المعيةار  28متطلبةات لتقةديم وتقيةيم بيانةات عةن فعاليةة
المعالجة ،وغيرها من المعلومات المتعلقة بمعالجات الصحة النباتيةة ،والمرفقةات المتعلقةة بعمليةات
التبخير المحددة التي تم تقييمها واعتمادها من قبل هيئة تدابير الصحة النباتية.
ويعتبر التبخير فعاالً حين يتم بلوغ نسبة التركيز المحددة لمادة التبخير ،عند الحد األدنى من درجةة
الحرارة والمدة المطلوبتين لتحقيق الفعالية المحددة ،فةي المكةان األقةل احتةواء لمةادة التبخيةر ضةمن
المقصةةورة المخصصةةة للتبخيةةر .وتنطةةوي فعاليةةة المعاملةةة ككةةل أيض ةاً ،علةةى تطبيةةق تةةدابير لمنةةع
اإلصابة باآلفات أو التلوث بعد القيام بالتبخير.
اآلثار على التنوع البيولوجي و البيئة
اسةةتخدم التبخيةةر عبةةر التةةاريخ علةةى نطةةاق واسةةع للحيلول ةة دون دخةةول اآلفةةات الخاضةةعة للةةوائح
وانتشارها ،فعاد بالنفع على التنوع البيولوجي .ولكن يُحتمل أن تكون لغازات التبخير ،مثةل الميثيةل
برومايةةد وفلوريةةد السةةلفوريل تةةأثيرات سةةلبية علةةى البيئةةة .فعلةةى سةةبيل المثةةال ،مةةن المعةةروف أن
انبعاث الميثيل برومايد في الجو يستنزف طبقة األوزون ،كما أن فلوريد السلفوريل هو من غةازات
الدفيئة المعترف بها .أما توصية الهيئة باستبدال غازات الدفيئة المعترف بها أو الحد مةن اسةتعمالها
كتةةدبير للصةةحة النباتيةةة (توصةةية الهيئةةة رقةةم  )2017 ،03فتشةةجع األطةةراف المتعاقةةدة علةةى اسةةتخدام
بةدائل حيثمةا أمكةةن ذلةك .ويمكةن التخفيةةف مةن وطةأة التةةأثيرات البيئيةة لمةواد التبخيةةر عبةر اسةةتخدام
التكنولوجيا التدميرية (بمعني التعطيل الكيميائي) أو االسترداد من أجل خفض انبعاثات الغازات.

المتطلبات
-1

الهدف من التبخير

يتمثل الهدف من استخدام التبخير كتدبير للصحة النباتية ،في قتل اآلفات بدرجة فعالية محددة.
-2

تطبيق التبخير

مزودو خدمة المعالجات أو المنظمات الوطنية لوقاية النباتات ،إما في مرفق للمعالجة
يقوم بالتبخير ّ
وإمةةا فةةي مواقةةع أخةةرى مناسةةبة (مثةةل حجةةرات التخةةزين فةةي سةةفن الشةةحن ،وحاويةةات الشةةحن،
والمخازن ،وتحت غطاء المشمع).
ويجوز تطبيق التبخير في أية مرحلة من مراحل سلسلة التوريد ،مثالً:
 كجزء ال يتجزأ من عمليات اإلنتاج أو التعبئة
 وبعد التعبئة (مثالً ،عقب تعبئة السلعة لغاية إرسالها)
 وخالل التخزين
ً
 وقبيل اإلرسال (مثال في مواقع مركزية في المرفأ)
 وخالل النقل
 ولدى الوصول إلى بلد االستيراد (قبل أو بعد تفريغ الشحنة)
وينبغةةي لعمليةةةة التبخيةةةر أن تضةةةمن امتثةةةال العوامةةةل الحرجةةةة (أي التركيةةةز أو الجرعةةةة أو درجةةةة
الحرارة أو المدة) للمستوى المطلوب في كافة أنحاء السلعة ،ما يتيح تحقيق الفعالية المحددة.
المعيار الدولي رقم

6-43

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

متطلبات استخدام التبخير كتدبير للصحة النباتية

المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية

رقم 43

وقد تتأثر فعالية التبخير بعوامل من قبيل محتوى الرطوبة للسلعة ،والمقصورة المستخدمة للتبخير،
والرطوبة والضغط والتغييرات في تركيبةة غةازات الجةو الناتجةة عةن التعبئةة أو عةن السةلعة .ومةن
العوامل األخرى الواجب مراعاتها خالل التبخير ،تغلغل مادة التبخير ،وامتصاصها من قبل العبةوة
أو السلعة ،والجاذبية المحددة لمادة التبخير ،ودورانها وتسربها خةارج مقصةورة التبخيةر .وبالنسةبة
إلى دوران مواد التبخير ،ينبغي مراعاة حجم مقصةورة التبخيةر واالختالفةات فةي ترتيةب التحميةل،
بةين السةةلع المحملةة داخةةل صةةناديق والتةي يوجةةد بينهةةا مسةافة معينةةة ،وتلةةك السةلع المح ّملةةة بكميةةات
كبيرة.
تتفاعل بعض مواد التبخير مع سلع أو مواد معينة ،وينبغي أخذ ذلك في االعتبار قبل التبخيةر (مةثالً
تتفاعل مادة الفوسفين بقةوة مةع النحةاس والمعةادن األخةرى ،وقةد يةؤثر ذلةك فةي علةى اإللكترونيةات
المستخدمة في معدات التحقق أو في المراوح).
وينبغةةي لرجةةراءات التةةي وافقةةت عليهةةا المنظمةةة الوطنيةةة لوقايةةة النباتةةات مةةن أجةةل تطبيةةق معالجةةة
معينة أن توثق بوضوح .وينبغي تصميم تلك اإلجراءات لتضمن تحقيق العوامل المتغيةرة الحرجةة
المذكورة في جداول المعالجةات .وينبغةي لرجةراءات أن تتضةمن عمليةة مةا قبةل التكييةف ومةا بعةده
لبلةةوغ الجرعةةة المطلوبةةة ،حيةةث تكةةون هةةذه اإلجةةراءات ضةةرورية للمعالجةةة كةةي تحقةةق الفعاليةةة
المطلوبةةة إزاء اآلفةةات المسةةتهدفة ،مةةع الحفةةاظ علةةى جةةودة السةةلعة .وينبغةةي لهةةا أيض ةا ً أن تتضةةمن
إجةةراءات للطةةوارر وإرشةةادات بشةةأن اإلجةةراءات التصةةحيحية ألوجةةه القصةةور أو المشةةاكل فةةي
المعالجة ،مع عوامل متغيرة حرجة للمعالجة.
1-2

التبخير باستخدام مادة تبخير واحدة

إن عمليات التبخير األكثر شيوعا ً هي تلك التي تسةتخدم مةادة ً واحةدة للتبخيةر .وتعتمةد مةواد التبخيةر
ذات االسةتخدام العةةام علةى طريقةةة عمةةل فعالةة بشةةكل عةا ًم ضةةد جميةةع مجموعةات اآلفةةات ،أو ضةةد
مجموعة واحدة محددة (مثةل المفصةليات والفطريةات والنيمةاتودا) وكةل المراحةل الحياتيةة لتفةة أو
معظمها .وتكةون جةداول المعةامالت لمةواد التبخيةر الفرديةة بسةيطة عمومةا ،ويتوجةب تطبيقهةا مةرة
واحدة لتحقيق الحد األدنى المطلوب من التركيز على امتداد مدة معينة بغية تحقيق الفعالية المحددة.
وترد قائمة بمواد التبخير شائعة االستخدام وخصائصها الكيميائية في المرفق .1
2-2

الجمع بين المعالجات

في الحاالت التي ال تتمكن فيها مادة تبخيةر واحةدة مةن تحقيةق الفعاليةة المطلوبةة مةن دون أن تجعةل
السلعة المعنية غير قابلة للتسويق ،أو ألسباب اقتصادية أو لوجستية ،يمكةن تضةمين مةادة تبخيةر أو
معالجة أخرى في جدول المعالجات.
ومن الجائز تطبيق معالجة أخرى عقب التبخير أو بعده مباشرة ،مةن أجةل زيةادة فعاليةة الجمةع بةين
المعالجةةة .مةةثالً ،قةةد تةةدعو الحاجةةة إلةةى تنفيةةذ معةةالجتين بةةالتبخير وبةةالحرارة بصةةورة متعاقبةةة فةةي
الحةةاالت التةةي تكةةون فيهةةا السةةلعة المعنيةةة عرضةةةً للتلةةف جةةراء زيةةادة الشةةدة الالزمةةة أليةةة مةةن
المعالجتين على حدة ،أو حين تكون مرحلة الحياة األكثر تحمالً لدى اآلفة المستهدفة مختلفة بحسةب
اختالف المعالجة المطبقة.
إن الجمع المتزامن بين مادة تبخير معينة وبين مواد تبخيةر أخةرى أو أي نةوع آخةر مةن المعالجةات
قد يكون مفيدا ً أيضا ً من حيث فعاليته ،وقدرة السلعة على التحمل ،ومن الناحية االقتصةادية والتةأثير
البيئي أو الناحية اللوجستية ،مقارنة بالمعالجة القائمة على مادة تبخير واحدة فقط.
3-2
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التبخير في ظروف خا ّ

من الجائز تنفيذ التبخير أيضا ً في الظروف الخاصة التالية.
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متطلبات استخدام التبخير كتدبير للصحة النباتية

 -1-3-2التبخير في ظروف الجو المعدل
يمكن زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون في هواء مقصورة التبخير ،إما لوحةدها وإمةا بةاالقتران مةع
زيادة تركيز النتروجين وزيادة أو خفض تركيز األكسجين ،لتعزيز فعالية التبخير .ومن شأن تغيير
تركيز غازات الجو بهذه الطريقة أن يعزز بشكل مباشر معدل وفاة اآلفة المستهدفة ،أو قد يزيد مةن
تنفس اآلفة المستهدفة فيزيد بالتالي من فعالية مواد التبخير على غرار الفوسفين .وإن خفض تركيز
األكسجين في المقصورة (مثالً عبر استبداله بغازات غير قابلة لالشةتعال كثةاني أكسةيد الكربةون أو
النتروجين) قد يكون ضروريا ً كذلك ،حين تكون مادة التبخير قابلة لالشتعال ،كما في حال فورمات
اإليثيل.
 -2-3-2التبخير في ظروف الفراغ
من شأن تطبيق مادة للتبخير تحت ضغط جوي أدنةى ،أن يزيةد بشةكل ملحةوظ مةن نسةبة نفةاذ المةادة
إلى السلعة ،مما يؤدي إلى زيادة الفعالية أو القدرة على خفض كمية مةادة التبخيةر أو مةدة المعالجةة.
وينبغةةي لتلةةك المعالجةةات أن تنفةةذ فةةي حجةةرات فراغيةةة مصةةممة لهةةذه الغايةةة ،وقةةادرة علةةى تحمةةل
التغييرات في الضغط وضمان حد أدنةى مةن فقةد الفةراغ خةالل التبخيةر ،واسةتخدام مضةخة فراغيةة
قادرة على بلوغ الضغط الجوي المطلوب ضمن اإلطار الزمن المطلوب.
-3

المقصورات والمعدات المستخدمة للتبخير

هناك أنواع وتصاميم عدة للمعدات والمقصةورات المسةتخدمة فةي التبخيةر .وهةي تختلةف بةاختالف
نةوع مةادة التبخيةر المسةتخدمة ،وطبيعةة السةلعة وظةروف البيئةة المحيطةة .وقةد تكةون المقصةورات
والمعدات التالية ضرورية لضمان الفعالية المطلوبة للتبخير.
-1-3

المقصورات

مطوقة بطريقة تضمن الحفاظ على الظةروف المناسةبة
ينبغي أن تكون المقصورة عبارة عن فسحة
ّ
للتبخير على امتداد فترة عملية التبخير .وتشمل األمثلة عن المقصورات ،الحجرات المبنيةة لغايةات
التبخيةةر أو الصةةوامع أو حاويةةات الشةةحن أو المخةةازن أو حجةةرات التخةةزين فةةي السةةفن أو "خةةيم"
الشمع .و يجب أن تكون المقصورة مبنيةة مةن مةواد تحةافظ علةى التركيةز الكةافي مةن مةواد التبخيةر
علةةى طةةول فتةةرة التبخيةةر وتمنةةع تسةةرب مةةادة التبخيةةر (كةةالمواد غيةةر المسةةامية أو الممتصةةة لمةةادة
التبخيةةر) .وينبغةةي أن تسةةد الفتحةةات بشةةكل فعةةال .أمةةا األسةةطح المسةةامية ،مثةةل الرمةةال والصةةخر
األساسةةي والخشةةب والةةبالط (بشةةكل حجةةارة أو كتةةل) فتعتبةةر أرضةةية غيةةر مناسةةبة لحاويةةة الخيمةةة
(الشمع).
وينبغي لكل المقصورات أن تسةمح بةدخول المعةدات المطلوبةة بشةكل مناسةب يضةمن تنفيةذ التبخيةر
كما يجب.
-2-3

معدات التبخير

ينبغي لكل المعدات المستخدمة لقياس العوامل المتغيرة للتبخير أن تتم معايرتها بنةاء علةى تعليمةات
الشركة المصنّعة ،وعند الحاجة ،بناء على مواصفات المنظمة الوطنية لوقاية النباتات.
-1-2-3

المعدات الخاصة بتحديد الجرعات

ينبغي للمعدات الخاصة بتحديد الجرعات أن تسةمح باإلدخةال الكمةي لغةاز التبخيةر إلةى المقصةورة.
وتتضةةمن معةةدات تحديةةد الجرعةةات ،وعةةاء لتخةةزين مةةادة التبخيةةر يتمتةةع بمةةا يكفةةي مةةن خصةةائص
السالمة واألمن ،وأنابيب تتيح إيصال المادة إلى المقصورة ،كمةا ينبغةي أن تشةمل جهةازا ً كفةيالً إمةا
بقياس معدل أو حجم تةدفق الغةاز إلةى داخةل المقصةورة (أي كتلةة تةدفق الغةاز/متر) أو قيةاس فقةدان
المعيار الدولي رقم
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تةزود المقصةورة بالغةاز (أي ميةزان أو قبّةان) .وفةي بعةض
الحجم أو الوزن من حاويات الغاز التي ّ
الحةةاالت يمكةةن إدخةةال غةةازات التبخيةةر إلةةى داخةةل المقصةةورة بشةةكلها الصةةلب (مثةةل حبّةةات فوسةةفيد
المغنيسيوم) أو ضمن عبوات ذات حجم محدد تطلق كمية معروفة من مواد التبخير تحقيقةا ً للجرعةة
المطلوبة.
 -2-2-3مرذاذ الغاز
ّ
تخزن بعض مواد التبخير بشكل سائل مضةغوط داخةل أسةطوانة معدنيةة .ويسةتهلك إطةالق وتبخيةر
كمية كبيرة من السائل بالقدر المطلوب لغايات التبخيةر ،ك ّمةا ً ملحوظةا ً مةن الطاقةة .ويجةوز اسةتخدام
المرذاذ لتوفير الطاقة (كحرارة) خالل تبخير السائل وتحويلةه إلةى غةاز لضةمان تةوفير كميةة الغةاز
المطلوبةةة إلةةى المقصةةورة .وبحسةةب مةةادة التبخيةةر المعنيةةة ،ينبغةةي اسةةتخدام مةةرذاذ مناسةةب مقةةاوم
للضغط.
-3-2-3

معدات التسخين

حين يكون من الضروري رفع حرارة السلع والهواء داخةل المقصةورة ،ال ينبغةي اسةتخدام مصةادر
مكشةةوفة للتسةةخين مةةع مةةواد تبخيةةر قابلةةة لالشةةتعال أو مةةواد للتبخيةةر تتحلةةل عنةةد درجةةات الحةةرارة
المرتفعة (أنظر المرفق  1لالطالع على الخصائص الكيميائية لمواد التبخير).
-4-2-3

معدات دوران الغاز

قد يكون التوزيع المتساوي والسريع لغازات التبخيةر التةي يةتم إدخالهةا إلةى المقصةورة عةامالً هامةا ً
لنجاح تبخير كميات كبيرة من السلع ،وال سيما مع الغازات بطيئة االنتشةار نسةبياً .ويعتبةر الةدوران
السريع للغاز ضروريا ً لتبخير السلع القابلة للفساد ،أو السلع التي قد تصاب بةالتلف جةراء تعرضةها
لمادة التبخير .بالنسبة إلى مثل هذه السلع ،ينبغي استعمال مروحة مناسبة واحدة أو أكثةر لالسةتخدام
مةةع مةةادة للتبخيةةر ،وقةةادرة علةةى تةةوفير دوران كةةاف للغةةاز .ولكةةن بالنسةةبة إلةةى السةةلع السةةائبة (مثة ًل
الحبوب) ،ليس من الممكن دائما ً استخدام المراوح.
-5-2-3

معدات قياس محتوى الرطوبة

بالنسةةبة إلةةى السةةلع التةةي يةةؤثر محتواهةةا مةةن الرطوبةةة فةةي فعاليةةة المعالجةةة ،ينبغةةي قيةةاس محتةةوى
الرطوبة .بوسع مقياس الرطوبة أن يعطي قياسةا ً للمحتةوى التقريبةي مةن الرطوبةة للسةلعة .وبمةا أن
المحتةةوى مةةن الرطوبةةة يتفةةاوت عةةادة ضةةمن السةةلعة الواحةةدة وبةةين السةةلع المختلفةةة ضةةمن الرسةةالة
عينها ،فال يحتاج مقياس الرطوبة إال إلى أن يقيس مةا نسةبته  5فةي المائةة مةن المحتةوى الفعلةي مةن
الرطوبة .هناك معدات مختلفة متاحةة لقيةاس المحتةوى مةن الرطوبةة ،وينبغةي أن يمتثةل اسةتخدامها
لتعليمات المصنّع.
وبغية ضمان تحقيق التبخير فعاليته المطلوبة ،قد يكون من الضروري أيضا ً استخدام معدات تقةيس
الرطوبة في البيئة المحيطة.
-6-2-3

معدات قياس تدني الضغط

حين ينفذ التبخير في الفراغ ،ينبغي استخدام مقياس مناسب للفراغ يتمتع بدقةة وحساسةية مالئمتةين،
من أجل قياس وتسجيل ضغط الهواء أو الفراغ الذي تم سةحبه والحفةاظ عليةه خةالل فتةرة التعةرض
أو الفحص .وقد تتضمن األدوات المناسبة لقياس الفراغ مقياس ضغط بسيط ذو أنبوب على شكل U
أو مقياس بوردون ،مع أن هناك أدوات إلكترونيةة متخصصةة للقيةاس متاحةة أيضةاً ،ويفتةرض أنهةا
قادرة على قياس حتى  1كيلوبسكال من الضغط الفعلي.
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معدات قياس درجة الحرارة

ينبغي استخدام ميةازين حةرارة معةايرة مةن أجةل قيةاس درجةة الحةرارة داخةل المقصةورة بنةاء علةى
فترات فاصلة مناسبة ،وبحسب الحاجة ،األسطح الخارجية وداخل السلعة ،قبل التبخير وأثنةاءه .أمةا
عدد أجهزة استشعار درجة الحرارة المطلوبة فتعتمد حسب حجم المقصورة.
-8-2-3

معدات قياس تركيز الغاز

تعتمةةةد المعةةةدات المطلوبةةةة لقيةةةاس تركيةةةز مةةةواد التبخيةةةر ضةةةمن المقصةةةورة علةةةى نةةةوع الغةةةازات
المستخدمة .ويجةب أن تتمتةع المعةدات المسةتخدمة بدقةة مناسةبة (أي تحقيةق مةا يقةارب الخمسةة فةي
المائة من تركيز مادة التبخير طيلة مدة عملية التبخير) .ويجب أن تكون معدات القياس (أي أنابيةب
تتشةرب تلةك المةادة .وينبغةي ألنابيةب
أخذ العينات) المعرضة لمادة التبخير ،مصةنوعة مةن مةواد ال
ّ
أخذ العينات أن تكون موضوعة عنةد أبعةد مسةافة ممكنةة مةن أنابيةب تزويةد مةادة التبخيةر أو أجهةزة
توزيعهةةا ،وفةةي المنطقةةة أو المنةةاطق التةةي يةةرجح أن توجةةد فيهةةا أقةةل كميةةة مةةن مةةادة التبخيةةر ضةةمن
المقصورة.
-4

إجراءات التبخير

قد تؤثر عوامل عدة على فعالية التبخير .وقد تشمل نسبة تركيز مةادة التبخيةر ،ومةدة التعةرض لهةا،
وخصائص السلعة في ما يخص نفاذ مادة التبخيةر إليهةا أو امتصاصةها لهةا ،ودرجةة حةرارة السةلعة
ودرجة حةرارة الجةو .أمةا قةدرة المقصةورة علةى منةع تسةرب الغةاز ،وطريقةة تحميةل السةلع ونسةب
التحميل (أ ي النسبة التةي تشةغلها السةلعة مةن المسةاحة اإلجماليةة للمقصةورة) عوامةل تةؤثر مباشةرة
علةةى توزيةةع الغةةاز و تركيةةزه خةةالل التبخيةةر .ويجةةب أن ترتةةب كميةةة مةةادة التبخيةةر وأدوات دوران
المادة (عند المقتضى) ضمن المقصورة بطريقة تضمن تحقيق نسبة التركيز المطلوبة لمادة التبخير
وفقا لجدول المعالجة ،والمحافظة عليها ضمن المقصورة خالل عملية التبخير.
-1-4

تحميل السلع

قبل القيام بالتبخير ،ينبغي تحميل السلع إلى داخل المقصورة بطريقة تضمن مسةاحة كافيةة للةدوران
المناسب لمادة التبخير .وفي بعض الحاالت ،بغية ضمان نفاذ مادة التبخير إلى داخل السلعة ،ينبغي
ا ستخدام معةدات فاصةلة .وبالنسةبة إلةى تحميةل السةلع السةائبة ،ينبغةي ضةمان الةدوران الكةافي لمةادة
التبخير ،مثالً عن طريق استخدام نظام إلعادة الدوران.
-2-4

التعب ة

حين تستخدم ،ينبغةي أن تتمتةع التعبئةة بتركيبةة وبنيةة ال تمنعةان نفةاذ غةاز التبخيةر إلةى السةلعة وال
تمنعان كميات مادة التبخير من بلوغ المسةتويات المطلوبةة .وإذا لةم يكةن األمةر كةذلك ،ينبغةي لمةواد
التعبئة أو التغليف التي ال تسمح بنفاذ المادة ،أن تنزع أو تثقب لضمان النفةاذ الكةافي لمةادة التبخيةر.
وال يجب أن تتداخل العبوات المثقوبة ألن ذلك قد يتسبب بسد الثقوب.
-3-4

االمتصاص

ّ
إن االمتصاص يعني ارتبةاط مةادة التبخيةر الحةرة ،كيميائيةا ً أو فيزيائيةاً ،بالسةلعة أو مةواد التعبئةة أو
المقصورة المعرضة للتبخير أو بداخلها .وإن امتصاص المةادة مةن قبةل مةواد التعبئةة أو المقصةورة
قد ال يسمح للمادة بقتل اآلفات ،أما امتصاصها من قبل السلعة فقد يكون ضروريا ً لقتل اآلفةات التةي
تتغذى من داخلها ،مثةل ذبةاب الفاكهةة .ويكةون معةدل االمتصةاص عاليةا ً فةي بدايةة التبخيةر ومةن ثةم
ينخفض تدريجيا ً مع تقدم عملية التبخير .و االمتصاص يزيد المدة المطلوبة للتهوية بعد التبخير.
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وقد تكون الزيوت أو الدهون أو المواد المسامية أو المطحونةة جيةدا ً مةن المةواد عاليةة االمتصةاص.
وال ينبغي للسلع أو مواد التعبئة عالية االمتصاص أن تخضع إلى التبخير إال بعةد الةتمكن مةن قيةاس
تركيز مادة التبخير للتأكد من بلوغ الحد األدنى لتركيزها.
-4-4

تحديد درجة حرارة التبخير

إن درجة الحرارة مةن عوامةل تحقيةق الفعاليةة المطلوبةة للتبخيةر ،وال سةيما ألنهةا تةؤثر علةى معةدل
تةنفّس اآلفةةة المسةةتهدفة .وبشةةكل عةام كلمةةا تةةدنت درجةةة الحةرارة ،تةةدنّى معةةدل تةةنفس اآلفةةة ،وزادت
جرعة مادة التبخير ،أو مدة التعرض المطلوبة لتحقيق الفعالية المطلوبة.
وينبغي قياس درجةات حةرارة السةلعة والجةو داخةل المقصةورة وتسةجيلها .وينبغةي اعتبةار الحةرارة
األدنى المسجلة في المقصورة أو للسلعة على أنها درجة الحرارة التي تم التبخير ضمنها.
-5-4

لتسرب الغاز
اختبار مناعة المقصورة
ّ

ترتكز القدرة المطلوبة لمنةع تسةرب الغةاز للمقصةورة علةى مةادة التبخيةر المسةتخدمة .وينبغةي عنةد
تسةرب الغةاز.
الضرورة ،قبل التبخير (ويفضل أن يكون ذلك قبله مباشرة) ،القيام باختبةار لمقاومةة ّ
ولكن إن لم يكن بناء المقصورة منيعا ً بما فيه الكفاية وقيد االسةتخدام المنةتظم ،قةد ال يكةون االختبةار
ضروريا ً إال على فواصل زمنية تتراوح بين  6أشهر و 12شةهرا ً مةثالً أو بعةد عةدد مةن المعالجةات،
بحسب ما تحدده المنظمة الوطنية لوقاية النباتات.
وفي الحاالت التي ال تكون فيها المقصورة منيعة لتسرب الغاز بصورة كافيةً لضةمان الحفةاظ علةى
النسب الكافية من تركيز الغاز على امتداد فترة التبخيةر ،ينبغةي تحديةد مناعتهةا للتسةرب مةن خةالل
قياس الضغط في منتصف مدة العملية.
-6-4

إدخال مادة التبخير

ينبغي استخدام الحد األدنةى لدرجةة الحةرارة التةي مةن المتوقةع للمقصةورة أو للسةلعة (بحسةب أيهمةا
األدنى) التعرض لها على امتداد فترة المعالجة ،لدى تحديد الجرعة.
إن الكمية اإلجمالية مةن مةادة التبخيةر التةي يجةب اسةتعمالها هةي حصةيلة الجرعةة المطلوبةة (معةدل
الجرعة) وحجم المقصورة .ولذا فإن القياس الصحيح لحجم المقصورة مهم .وينبغي مراعةاة فةائض
االمتصاص أو التسرب لمقصورة التبخير.
وينبغي إدخال كمية كافية من مادة التبخيةر إلةى المقصةورة لضةمان بلةوغ الحةد األدنةى مةن التركيةز
بحسب ما ينص عليه جدول المعاملة .وينبغي حسةاب الكميةة المطلوبةة مةن مةادة التبخيةر بنةاء علةى
صيغة تقريبية :يمكن االطالع على أمثلة في المرفق .2
إن حجةةم المقصةةورة هةةو حجمهةةا الةةداخلي ويختلةةف حسةةابه بةةاختالف شةةكل المقصةةورة (انظةةر مةةثالً
المرفق  3لالطالع على أمثلة عن األشةكال والصةيغ الحسةابية) .ويمكةن خصةم حجةم الحاويةات (أي
البراميل أو الصةناديق) داخةل المقصةورة المانعةة للهةواء وغيةر الممتصةة لمةادة التبخيةر ،مةن حجةم
المقصورة.
وإذا كةان مةةن الضةروري إدخةةال مةةادة التبخيةر إلةةى المقصةورة بالحالةةة الغازيةةة ،يمكةن تطبيةةق مةةادة
التبخيةةر السةةائلة بواسةةطة مةةرذاذ (انظةةر القسةةم  .)2-2-3ولكةةن ،يجةةوز إدخةةال بعةةض مةةواد التبخيةةر
بحالتها الصلبة لتحول من ثم إلى حالتها الغازية (انظر القسم .)1-2-3
-7-4

القياس والتسجيل

حين تقاس نسبة تركيز مادة تبخير وتسجل ،ينبغي استخدام المقاسات المسةجلة للتأكةد ممةا إذا كانةت
نسبة تركيز المادة داخل المقصورة صحيحة ،وأنه لم يكن هنةاك تسةرب مفةرط فةي مةادة التبخيةر أو
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في امتصاصها .وينبغي أن يقاس تركيز مادة التبخير ويسجل بتواتر كاف للتأكةد مةن بلةوغ الجرعةة
المطلوبةةة والحفةةاظ عليهةةا ،وللسةةماح بةةإجراء الحسةةاب المناسةةب لحصةةيلة التركيةةز -المةةدة (إذا كةةان
مطلوباَ) .وينبغي أيضا ً مراعاة نتائج قياس التركيز ،بناء علةى جةدول المعةامالت ،لضةمان التوزيةع
المتساوي لمادة التبخير في أنحاء المقصورة خالل مدة المعالجة.
-1-7-4

قياس تركيز مادة التبخير وتسجيله

حيثما أمكن ،ينبغي ألنابيب أخذ العينات أن توضع في المواقع التي تعتبةر األصةعب بلوغةا ً مةن قبةل
مادة التبخير .ويعتمد العدد المطلوب من أنابيب أخذ العينات للقيةاس الصةحيح لتركيةز مةادة التبخيةر
في أنح اء المقصةورة ،علةى حجةم المقصةورة وطبيعتهةا .وقةد تتطلةب حجةرات التبخيةر المبنيةة لهةذه
الغاية عددا ً أقل من أنابيب أخذ العينات مقارنة بخيمة المشمع.
وبناء على السلعة وعلى جةدول المعالجةة ،قةد يكةون مةن الضةروري وضةع المزيةد مةن أنابيةب أخةذ
العينات ضمن السلع الموجودة بداخل المقصورة .على سبيل المثال ،يجوز اسةتخدام  3أنابيةب ألخةذ
العينات كحد أدنى ،ألول  300متر مكعب من السلعة ،مع إضافة أنابيب أخةرى للسةلع المعبةأة بشةكل
متراص أو التي يصعب اختراقها.
-2-7-4

حساب حصيلة التركيز-المدة

يمكن حساب حصيلة التركيز-المدة بطرق مختلفة (المرفق  .)4فيمكن للقيم الناتجة التي يتم التوصل
إليها بناء على سلسلة متعاقبة من القياسات ،أن تستخدم من أجةل حسةاب الحصةيلة التراكميةة لكامةل
مدة التعرض لمادة التبخير في هذا الموقع ،مع مراعاة الفاصل الزمني بين القياس واآلخةر .ويكةون
عدد القياسات المتعاقبة المطلوبة للحصول على تقةدير مناسةب للنةاتج ،رهةن شةكل المنحنةى البيةاني
للجمع على امتداد فترة المعالجة.
إن أدت أنابيب أخذ العينات إلى قياسات مختلفة لنسبة تركيز مادة التبخير ،فينبغي حسةاب الحصةيلة
استنادا ً إلى القياسات األدنى.
-8-4

اكتمال عملية التبخير

لدى انتهاء مدة المعالجة وبلوغ الحصيلة ودرجة الحرارة والحد األدنى المطلوب من تركيز المةادة،
يمكن اعتبار أن عملية التبخير قد أنجزت .أما في الحاالت التي يتعذر فيهةا تحقيةق الحةد األدنةى مةن
الحصيلة في البداية ،يجوز تمديد فتةرة التبخيةر أو تطبيةق مةادة تبخيةر إضةافية لةبعض أنةواع المةواد
وظروف التبخير ،إن سمح بها جدول الحصيلة.
ويمكن الحصول على مؤشرات نجاح التبخير عن طريق التفتيش أو الفحص ،بعةد التهويةة ،للتحقةق
من معدل القضاء على اآلفة المستهدفة .وبالنسبة إلى العديد من عمليةات التبخيةر ،قةد تةدعو الحاجةة
إلى تمديد فترة ما بعد التبخير قبل أن يبلغ معدل القضاء على اآلفة مستوى الفعالية المحدد.
-5

النظم المناسبة لمرافق عملية المعالجة

تعتمد الثقة بكفاية المعالجة بةالتبخير كتةدبير للصةحة النباتيةة ،فةي المقةام األول علةى االطمئنةان إلةى
فعاليةةة المعالجةةة إزاء اآلفةةة المعنيةةة فةةي ظةةل ظةةروف محةةددة ،وإلةةى أن المعالجةةة قةةد طبقةةت بحسةةب
األصةول .وينبغةةي لةنظم تطبيةةق المعالجةة أن تصةةمم وتسةةتخدم وتراقةب بمةةا يضةمن التنفيةةذ المناسةةب
للمعالجات ،وحماية السلع من اإلصابة باآلفات وتلوثها بعد المعالجة.
وتكةةون المنظمةةة الوطنيةةة لوقايةةة النباتةةات فةةي البلةةد الةةذي تةةتم فيهةةا المعالجةةات أو التةةي بةةدأت فيهةةا،
مسؤولة عن ضمان االمتثال الشتراطات النظام.

المعيار الدولي رقم

12-43

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

متطلبات استخدام التبخير كتدبير للصحة النباتية

المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية

رقم 43

 -1-5الترخيص لمزودي خدمة المعالجة
تكون المنظمة الوطنية لوقاية النباتات فةي البلةد الةذي تنفةذ معالجةة الصةحة النباتيةة أو تبةدأ فيةه (فةي
الحالةة الثانيةةة تةةتم عمليةة التبخيةةر خةةالل النقةل) ،مسةةؤولة عةةن التةرخيص لمةةزودي خدمةةة المعالجةة.
ةزود خدمةةة المعالجةةة.
ويشةةتمل التةةرخيص عةةادة علةةى المصةةادقة علةةى كةةل مةةن مرفةةق المعالجةةة ومة ّ
وينبغي للمنظمة أن تحدد شةروطا ً لمةنح التةرخيص لمةزود المعالجةة ،بمةا يشةمل تةدريب المةوظفين،
وإجراءات التبخير والمعدات المناسبة وظروف التخةزين .وينبغةي أيضةا ً لرجةراءات المحةددة التةي
ومزود وسلعة ،أن تنال موافقة المنظمة.
تالئم كل مرفق
ّ
وينبغي للمنظمات أن تحافظ علةى قائمةة بمةزودي خدمةة المعالجةة المعتمةدين والقةادرين علةى تنفيةذ
التبخير ،بما في ذلك ،عند المقتضى ،المرافق المعتمدة.
 -2-5المراقبة والتدقيق
تكون المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلةد الةذي تنفةذ عمليةة التبخيةر أو تبةدأ فيةه ،مسةؤولةً عةن
مراقبة مرافق المعالجة والتةدقيق فيهةا ومةزودي خدمةة المعالجةة .وعلةى المنظمةات أن تحةافظ علةى
جةةدول للتةةدقيق ،مةةن أجةةل ضةةمان تنفيةةذ عمليةةات التةةدقيق تلةةك بالشةةكل المناسةةب مةةن قبةةل مةةوظفين
مدربين .وليس هناك ما يقتضي فرض رقابة مستمرة علةى المعالجةات بةالتبخير ،شةريطة أن تكةون
إجراءات المعالجة حسنة التصميم وقابلة للتحقق منها ،بحيةث تكفةل درجةة عاليةة مةن سةالمة النظةام
بالنسبة للمرفق والعملية والسلعة المعنية .وينبغي أن يكون هذا المستوى من المراقبة والتدقيق كافيةا ً
لكشف أوجه القصور وتصحيحها على وجه السرعة.
وعلى مزودي خدمة المعالجة أن يستوفوا متطلبات المراقبة والتدقيق التي حددتها المنظمة الوطنيةة
لوقاية النباتات .وهذه المتطلبات قد تتضمن:
 السماح للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات للدخول لغايات التدقيق ،بما يشمل الزيارات غير
المعلنة.
 ونظاما ً لمسك سجالت بالمعالجات ،وأرشفتها والسماح للمنظمات الوطنية لوقاية النباتات
باالطالع عليها
 واإلجراءات التصحيحية التي يتوجب اتخاذها في حالة عدم التقيد والمطابقة.
-3-5

منع اإلصابة باآلفة بعد التبخير

يكون صاحب الشحنة مسؤوالً عن منع إصابة السلعة باآلفة وتلوثها بعد التبخير ،ويجوز له التعاون
مع مزود خدمةة المعالجةة بشةأن كيفيةة تحقيةق ذلةك .ويجةب اتخةاذ إجةراءات لمنةع اإلصةابة الممكنةة
للسلعة باآلفة أو تلوثها بعد التبخير .ويجوز تطبيق اإلجراءات التالية:
 إبقاء السلعة في مقصورة خالية من اآلفات
 وتعبئة السلعة فورا ً في عبوة مضادة لتفات
 والفصل بين السلع وتحديد السلع التي خضعت للمعالجة
 وإرسال السلعة بأسرع ما يمكن.
-4-5

التوسيم

من الممكن أن توسم السلع بأرقام دفعةات التبخيةر ،أو بسةمات تعريفيةة أخةرى (مثةل مواقةع التعبئةة،
ومرفق المعالجة ،وتواريخ التعبئة والتبخيةر) ،األمةر الةذي يتةيح تتبةع منشةأ الشةحنات غيةر الممتثلةة
للشةةروط .ولةةدى اسةةتخدام التوسةةيمات ،يجةةب أن تكةةةون قابلةةة للتعةةرف عليهةةا بسةةهولة وأن تكةةةون
موضوعة في أماكن تسهل رؤيتها.
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رقم 43

متطلبات استخدام التبخير كتدبير للصحة النباتية

التوثيق

تكةةون المنظمةةة الوطنيةةة لوقايةةة النباتةةات فةةي البلةةد الةةذي أجريةةت عمليةةة التبخيةةر أو بةةدأت فيةةه ،هةةي
المسةةؤولة عةةن ضةةمان اسةةتخدام مةةزودي خدمةةة المعالج ةة لمةةواد تبخيةةر معتمةةدة ،وقيةةامهم بتوثيةةق
اإلجراءات ومسك السجالت المناسبة ،مثةل البيانةات الخةام المتعلقةة بتركيةز مةواد التبخيةر ،ودرجةة
الحرارة المسجلة خالل المعالجات .ويعدّ المسك الدقيق للسجالت أساسيا ً إلتاحة القدرة على التتبع.
-1-6

توثيق اإلجراءات

ينبغةةي توثيةةق اإلجةةراءات لضةةمان تبخيةةر السةةلع بالتماشةةي مةةع جةةدول المعالج ةة .ويتوجةةب تحديةةد
إجراءات تشغيلية للمراقبة وللعوامل المتغيرة لتةوفير التفاصةيل التشةغيلية الالزمةة ألجةل التةرخيص
ةزود خدمةةة المعالجةةة توثيةةق إجةةراءات المعةةايرة ومراقبةةة
ةزودي خدمةةة المعالجةة .ويتعةيّن علةةى مة ّ
لمة ّ
الجودة .ويجب أن تتضمن الوثيقة الخطية المتعلقة باإلجراءات ما يلي:
 إجراءات التعامل مع الشحنة قبل المعالجة وخاللها وبعدها؛
 والعوامل المتغيرة العملية الحرجة ووسائل قياسها؛
 ومعايرة وتسجيل جهاز استشعار درجة الحرارة والغاز ،ومعايرة وتسجيل مستشعرات
الرطوبة أو مقاييس الرطوبة.
 ووضع خطط للطوارر وإجراءات تصحيحية التخاذها في حال فشل التبخير أو ظهور مشاكل
في ما يتعلق بعمليات المعالجة الحرجة؛
 وإجراءات التعامل مع الدفعات المرفوضة؛
 اشتراطات التوسيم (عند المقتضى) ،ومسك السجالت والتوثيق؛
 وتدريب الموظفين.
-2-6

مسك السجالت

يترتب على مزود خدمة المعالجة أن يقوم بمسك سجالت مناسبة لكةل عمليةة معالجةة منفةذة .ويجةب
أن تكون هذه السجالت متاحة للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلةد الةذي أجةري التبخيةر أو بةدأ
فيه ،لغايات التدقيق أو التحقق أو التتبع.
وينبغةةي لمةةزود خدمةةة المعالجةةة مسةةك السةةجالت المناسةةبة للتبخيةةر بوصةةف األخيةةر تةةدبيرا ً للصةةحة
النباتيةةة ،لمةةدة سةةنة واحةةدة علةةى األقةةل مةةن أجةةل تتبةةع الةةدفعات التةةي خضةةعت للمعالجةةة .قةةد تتضةةمن
المعلومات الخاصة بسجالت التبخير الفردية بيانات عن:
 اسم مادة التبخير
 وتحديد المقصورة ومزود خدمة المعالجة
تسرب المواد من المقصورة
 وسجالت اختبار ّ
 وسجالت معايرة المعدات
 والسلعة الخاضعة للتبخير وخصائصها الرئيسية (مثل محتوى الرطوبة ،ووجود اللحاء ونوع
التعبئة وغير ذلك)
 واآلفة المستهدفة الخاضعة للوائح
 والجهات القائمة بتعبئة السلعة ،وزراعتها ،ومكان إنتاجها؛
 ورقم شحنة التبخير وغير ذلك من عالمات تعريفية أو خصائص
 وحجم الشحنة ومقدارها ،بما في ذلك عدد القطع أو العبوات؛
 وتاريخ ومدة التبخير ،واسم الشخص الذي نفذ عملية التبخير
 وموضع أنابيب أخذ عينات الغاز وعددها ضمن المقصورة
 وأي انحراف ملحوظ عن جدول المعامالت
 والحد األدنى لدرجة حرارة الهواء والسلعة
المعيار الدولي رقم
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ومستويات الرطوبة
والسجالت المتعلقة بجرعات مادة التبخير وتركيزها ،بما في ذلك وقت تسجيل القياس
وكميات مواد التبخير (نسبة الجرعة) التي احتسبت وأضيفت على امتداد عملية التبخير.
التوثيق من جانب المنظمة الوطنية لوقاية النباتات

ينبغةةي توثيةةق وتسةةجيل كةةل إجةةراءات المنظمةةة الوطنيةةة لوقايةةة النباتةةات ،بمةةا فيهةةا عمليةةات التفتةةيش
والمراقبة المنجزة ،وشهادات الصحة النباتية التي تم إصدارها ،مع وجةوب حفظهةا لسةنة واحةدة علةى
األقةةل .وفةةي حةةاالت عةةدم االمتثةةال ،أو نشةةوء حةةاالت جديةةدة أو غيةةر متوقعةةة علةةى مسةةتوى الصةةحة
النباتية ،يجب إتاحة الوثائق عند الطلب ،بحسب ما هو موصوف في المعيار الدولي رقةم ( 13خطةوط
توجيهية لربالغ عن حاالت عدم التقيد بشروط الصحة النباتية واإلجراءات الطارئة)
-7

التفتيش

علةةى المنظمةةة الوطنيةةة لوقايةةة النباتةةات فةةي البلةةد المص ةدّر أن تنفةةذ التفتةةيش ،كمةةا يجةةوز أن تؤديةةه
نظيرتها في البلد المستورد ،بغية تحديد االمتثةال لشةروط االسةتيراد فةي مةا يخةص الصةحة النباتيةة.
وحيثما توجد آفات حية غير مستهدفة بعد التبخير ،ينبغي للمنظمة الوطنية لوقاية النباتةات أن تنظةر
في ما إذا كان بقاء تلك اآلفات دليالً على فشل عمليةة التبخيةر ،ومةا إذا كةان مةن الضةروري تطبيةق
إجراءات إضافية للصحة النباتية.
ويجوز للمنظمة الوطنية لوقاية النباتةات فةي البلةد المسةتورد كةذلك أن تةدقق فةي الوثةائق والسةجالت
المتعلقةةة بالمعالجةةات التةةي أجريةةت أثنةةاء نقةةل السةةلع ،للتأكةةد مةةن امتثالهةةا لشةةروط االسةةتيراد المتعلقةةة
بالصحة النباتية.
-8

المسؤوليات

تكون المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد الذي يتم التبخير أو يبدأ فيه ،هي المسؤولة عن تقيةيم
تطبيق التبخير كتدبير للصحة النباتية وعن الموافقة عليه والتدقيق فيه ،بما في ذلك عمليات التبخير
التي تؤديها المنظمة نفسها أو التي يؤديهةا مةزودون آخةرون معتمةدون للمعالجةات .ولكةن حةين ينفّةذ
التبخيةةر أو ينجةةز أثنةةاء نقةةل السةةلعة ،تكةةون المنظمةةة فةةي البلةةد المصةةدر هةةي المسةةؤولة عةةادة عةةن
الترخيص لمزود خدمة المعالجة بتطبيق التبخير خةالل النقةل ،وتكةون نظيرتهةا فةي البلةد المسةتورد
هي المسؤولة عن التحقق مما إذا تم االمتثال لجدول التبخير.
وقدر اإلمكان ،ينبغةي للمنظمةة الوطنيةة لوقايةة النباتةات أن تتعةاون مةع الوكةاالت الوطنيةة األخةرى
التنظيمية المعنية بتطوير التبخير والموافقةة عليةه وبسةالمته ،بمةا فةي ذلةك تةدريب المةوظفين الةذين
ينفذون التبخير وإصةدار شةهادات لهةم ،وتةرخيص مةزودي خدمةة المعالجةة والموافقةة علةى مرافةق
المعالجة .وينبغي تحديد مسؤوليات كل من المنظمات الوطنية لوقاية النباتات وغيرها من الوكاالت
التنظيمية ،لتفادي التداخل بين الشروط والتضارب بينها وعدم اتساقها أو عدم تبريرها.
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 -المرفق 1

رقم 43

هذا المرفق هو ألغراض مرجعية فقط وليس جزءا توصيفيا ً للمعيار

المرفق  :1الخصائص الكيميائية لبعض مواد التبخير الشائعة (على حرارة  25درجة م وية)

المادة
الفعّالة لمادة
التبخير

الصيغة

الوزن
الجزيئي
(غ/مول)

نقطة
الغليان
(درجة
مئوية)
(عند
درجة
ضغط
الجو )1

الثقل
النوعي
(غاز)
(هواء =
)1.0

عامل التحويل
حدود قابلية
االشتعال في الجو
(حجم/حجم )%

قابلية
الذوبان
في المياه

(ملغ/لتر إلى جزء
في المليون،
حجم/حجم عند
درجة ضغط
الجو )1

كبريتيةةةةةةةةةةةةد
الكربونيل

COS

60

50.2-

2.07

29-12

0.125
غ 100/مل

408

دينيتريةةةةةةةةةةل
اإليثان

C2N2

52

21.2-

1.82

32-6

قابلة جدا ً
للذوبان

470

فورمةةةةةةةةةةات
اإليثيل

CH3.CH2.COOH

74.08

54.5

2.55

13.5-2.7

سةةةةةةةةةةةةةةةيانيد
الهيدروجين

HCN

27

26

0.9

40-5.6

ميثيةةةةةةةةةةةةةةةةةل
البرومايد

CH3Br

95

3.6

3.3

15-10

يوديةةةةةةةةةةةةةةةةةد
الميثيل

CH3I

141.94

42.6

4.89

غير قابلة

متسةةةةةةةةةةاوي
إثيوسةةةةيانات
المثيثل

C2H3NS

73.12

119

2.53

غير قابلة

فوسفين

PH3

34

87.7-

2-1

ثةةاني أكسةةيد
الكبريت

SO2

64.066

10-

2.26

غير قابلة

فلوريةةةةةةةةةةةةةةد
السلفوريل

SO2F2

102

55.2-

3.72

غير قابلة

 11.8غ100/

مل

330

قابلة
لالمتزاج

906

حجم/حجم
%

257

3.4

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

أعلى من

1 .7

 1.4غ100/

مل

 0.82غ100/

مل

0.26
حجم/حجم
%
 9.4غ100/

مل

قليلة القابلية

172

334

719

382

240
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– المرفق 2

هذا المرفق هو ألغراض مرجعية فقط وليس جزءا توصيفيا للمعيار

المرفق  :2أمثلة عن صيغ لحساب كمية مادة التبخير المطلوبة
ترد أدناه أمثلة عن صيغ لحساب مواد التبخير بناء على الوزن والحجم.
بناء على الوزن:
كمية مادة التبخير (غ) =

إن نقاوة مادة التبخير هي النسبة المئوية من المادة الفاعلة في المنتج الكيميائي ،بحسب ما يشير إليه
الوسم.
بناء على الحجم:
كمية مادة التبخير (مل) =

إن نقاوة مادة التبخير هي النسبة المئوية من المادة الفاعلة في المنتج الكيميائي ،بحسب ما يشير إليه
الوسم.
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هذا المرفق هو ألغراض مرجعية فقط وليس جزءا توصيفيا للمعيار

المرفق  :3صيغ لحساب حجم األشكال الهندسية
الشعاع Radius

الحجم  - Volumeاالرتفاع Height
الطول Length
العرض Width

نوع الشكل
الهندسي

البنية الهندسية

صيغة لحساب الحجم

مخروط

أسطوانة

†

قبة

Radius A
Radius C

Radius B

موشور مستطيل

موشور مثلث

† الصيغة المستخدمة تنتج حجما ً تقريبيا ً وحسب.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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هذا المرفق هو ألغراض مرجعية فقط وليس جزءا توصيفيا للمعيار

المرفق  :4أمثلة عن صيغ لحساب حصيلة التركيز-المدة ()CT
ترد أدناه أمثلة عن صيغ لحساب حصيلة التركيز-المدة.
المثل :1
المثل

= CTn,n+1

CTn,n+1 = (Tn+1 – Tn) × (Cn+Cn+1)/2 :2

حيث أن:
 Tnترمز إلى وقت تسجيل القياس األول ،بالساعات
و Tn+1ترمز إلى وقت تسجيل القياس الثاني ،بالساعات
و Cnترمز إلى قياس التركيز عند  ،Tnعلى أساس غ/م مكعب
و Cn+1ترمز إلى قياس التركيز عند  ،Tn+1على أساس غ/م مكعب
و CTn,n+1هي حصيلة المحتسب بين  Tnو Tn+1على أساس غرام ساعة/متر مكعب.

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

المعيار الدولي

رقم 19-43

اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ھﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺻﺤﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ دوﻟﯿﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ
اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻤﺰروﻋﺔ و اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺒﺮﯾﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﻨﻊ دﺧﻮل و اﻧﺘﺸﺎر اﻵﻓﺎت.
ﺗﺰاﯾﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻔﺮﯾﺎت و اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻦ ذي ﻗﺒﻞ .ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻨﻘﻞ
اﻟﺒﺸﺮ واﻟﺴﻠﻊ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﺈن اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺧﻄﺮاً ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﺗﻨﺘﻘﻞ
ﻣﻌﮭﻢ.
ﺗﻨﻈﯿﻢ :
�
�

�

�

�

ھﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  180طﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت.
ﻟﻜﻞ طﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻗﻄﺮﯾﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت و ﻧﻘﻄﺔ اﺗﺼﺎل رﺳﻤﯿﺔ
ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت.
ﺗﻌﻤﻞ ﺗﺴﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻟﺘﯿﺴﯿﺮ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان.
ﺗﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ و اﻟﻮطﻨﯿﺔ.
أﻣﺎﻧﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﯾﺔ و اﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة )اﻟﻔﺎو(.

اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy
رﻗﻢ اﻟﮭﺎﺗﻒ+39 06 5705 4812 :
رﻗﻢ اﻟﻔﺎﻛﺲ+39 06 5705 4819 :
اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲippc@fao.org :
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲwww.ippc.int :

